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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 
I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU  

 1.    Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta 

 2.    Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu 

        zawodowego 

 3.    Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi    

        przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

II.  OPIS TECHNICZNY  

 1.    Podstawa opracowania 

 2.    Cel i zakres opracowania  

 3.    Charakterystyka obiektu - stan istniejący 

4.    Opis projektowanych rozwiązań 

  4.1 Wewnętrzna Instalacja Gazowa 

          4.2 Pomieszczenie Kotłów Gazowych 2x 50kW 

5. Przejścia przez przegrody ppoż. 

6. Zagospodarowanie terenu 

7. Uwagi końcowe 

III. RYSUNKI  
 
Rys. nr 1 Plan Sytuacyjny 
                   Skala 1:250 

Rys. nr 2 Elewacja frontowa 
                   Skala 1:100 

Rys. nr 3  Punkt pomiarowy - Szafka zewnętrzna 
                   Skala 1:100 

Rys. nr  4   Punkt pomiarowy - Szafka mieszkaniowa 
                   Skala 1:100 

Rys. nr 5   Wewnętrzna Instalacja Gazowa - Rzut Piwnicy 
                   Skala 1:50 

Rys. nr 6   Wewnętrzna Instalacja Gazowa - Rzut Parteru 
                   Skala 1:50 

Rys. nr 7   Wewnętrzna Instalacja Gazowa - Rzut I Piętra 
                   Skala 1:50 
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Rys. nr 8   Wewnętrzna Instalacja Gazowa - Rzut II Piętra  
                   Skala 1:50 

Rys. nr 9   Aksonometria Instalacji Gazowej  
                   Skala 1:50 

Rys. nr 10   Schemat Podłączenia Kotłów Gazowych 2x50kW 
               Skala - 

Rys. nr 11   Rzut Pomieszczenia Kotłów o mocy 2x50kW 
                   Skala 1:25 

Rys. nr 12   Schemat Elektryczny Podłączenia Systemu Gazex 
                   Skala - 
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Koszalin, 10.03.2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami) 

 

Oświadczamy, że Projekt Budowlany "Budowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej i 

Montaż Kotłów Gazowych 2x50kW w Istniejącym Budynku Wielorodzinnym" na terenie 

działki nr 50/46, obręb 0034 Mirosławiec w Mirosławcu Górnym przy ul. Lotnictwa 

Polskiego 3 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.  

 
 
 

 
                                Projektant:                                 Sprawdzający: 
  mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz            mgr inż. Monika Machniewska 
     upr. nr ZAP/0186/PWOS/08                upr. nr. ZAP/0103/PWOS/12 
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II. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania  
 
      Podstawą opracowania jest:  

- Zlecenie Inwestora; 
- Warunki przyłączenia do sieci gazowej; 
- Umowa zawarta między Inwestorem, a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.; 
- Wizja lokalna i uzgodnienia z Przedstawicielem Inwestora; 
- Uzgodnienia z Przedstawicielem P.S.G. Sp. z o.o.; 
- Opinia kominiarska; 
- Projekty architektoniczno-budowlane budynku; 
- Obowiązujące normy i przepisy branżowe; 

 
2. Cel  i zakres opracowania 
 
 Celem niniejszego opracowania jest podanie technicznego rozwiązania 
doprowadzenia gazu ziemnego GZ50 od zewnętrznego przyłącza gazu do 2 kotłów 
gazowych jednofunkcyjnych o mocy 50kW i odbiorników w poszczególnych lokalach 
mieszkalnych (24 kuchenek gazowych 4-palnikowych z piekarnikiem) poprzez piony i 
poziomy  w istniejącym budynku wielorodzinnym. 
 Zakres opracowania obejmuje rozwiązanie techniczne na etapie projektu 
budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej z dwoma kotłami gazowymi 
kondensacyjnymi o mocy 2x50kW. 
 
3. Charakterystyka obiektu - stan istniejący 
 
 Obiekt objęty niniejszym opracowaniem jest 4-kondygnacyjnym (w tym 1 
podziemna - piwnica) budynkiem wielorodzinnym składającym się z 3 klatek schodowych.  
W dwóch klatkach skrajnych znajduje się 9 mieszkań, natomiast w klatce środkowej jest 6 
mieszkań - łącznie w budynku są 24 mieszkania.  
 Obecnie źródłem ciepła dla budynku jest Węzeł Cieplny AXIS o mocy 100kW, 
znajdujący się w piwnicy. Węzeł działa na potrzeby Centralnego Ogrzewania i 
przygotowania Ciepłej Wody Użytkowej. Węzeł wyposażony w wymiennik płytowy 
Danfoss. W węźle znajdują się rozdzielacze c.o. z 2 obiegami (DN50 i DN40).  
 W każdym z 24 mieszkań znajduję się kuchenka 4-palnikowa z piekarnikiem 
gazowym zasilana gazem płynnym propan-butan - z butli 11kg. Wentylacja pomieszczeń 
kuchni grawitacyjna: wywiew - kanałem wywiewnym 14x14cm z kratką o wym. 14x21cm 
znajdującą się na wysokości 10cm poniżej sufitu, natomiast nawiew odbywa się przez 
nieszczelności okien i drzwi oraz nawiewniki okienne - 2 szt. 
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4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

 4.1 Instalacja Gazowa 

 Przyłącze gazu  

 Do obiektu doprowadzone będzie zewnętrzne przyłącze gazu ziemnego  
GZ-50 (niskie ciśnienie), o średnicy de63 z rur PE 100RC SDR11 (wg odrębnego 
opracowania). 

 Punkty pomiaru gazu  

 Projektuje się metalową szafkę gazową naścienną o wymiarach - wys. 900 i 
szer. 1300mm, na zbrojonej podstawie z betonu klasy min. C16/20, o wysokości 
min. 1m - po wmontowaniu powinna wystawać min. 0,5m powyżej poziomu terenu. 
Podstawa powinna być wyposażona w zestaw elementów metalowych 
zapewniających połączenie z szafką w sposób trwały i stabilny. Szafka powinna być 
zamykana na klucz i wentylowana w sposób naturalny przez otwory wentylacyjne 
oraz być w kolorze żółtym, a na zewnętrznej stronie drzwiczek powinny być 
umieszczone w sposób trwały czarne napisy: "GAZ", "tel. 992" "Własność PSG".  
Daszek szafki powinien być wykonany ze spadkiem. Szczegóły wykonania szafki 
gazowej wg części graficznej opracowania. Dokładny rozmiar szafki zweryfikować 
na etapie prowadzenia prac wykonawczych. 

 W szafce gazowej projektuje się główny zawór odcinający DN50, gazomierz 
miechowy G-16 (dla kotłów gazowych) z nadajnikiem impulsów niskiej 
częstotliwości (zamontowany na konsoli gazomierzowej) i rejestratorem objętości 
gazu np. MacR4 Plummac (telemetria realizowana za pomocą SMS - przy słabym 
sygnale GSM zamontować antenę zewnętrzną). Za gazomierzem należy zamontować 
zawór odcinający DN50, a następnie samozamykający zawór elektromagnetyczny 
MAG-3 DN50. Przed gazomierzem wykonać odgałęzienie instalacji gazu 
prowadzonej do mieszkań - zamontować zawór odcinający DN50. Wejścia do 
budynku (przejścia przez ścianę) - oba wykonać w świetle szafki gazowej. Wewnątrz 
budynku zamontować szafkę telemetrii np. Plummac - lokalizacja wg części 
graficznej. 

 Dla każdego z mieszkań projektuje się osobny punkt pomiaru zużycia gazu - 
Gazomierz G-4 zlokalizowany w budynku na klatce schodowej, w skrzynkach 
gazowych niepalnych wentylowanych o wym. 400x400x300mm. Skrzynki w kolorze 
zółtym, na drzwiczkach powinien być wykonany napis "GAZ", "tel.992". 

 Punkty poboru i zużycie gazu 

Celem wykorzystania paliwa gazowego będzie: 

- przygotowanie posiłków, 

- przygotowanie C.W.U., 

- ogrzewanie pomieszczeń, 
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Do instalacji gazowej podłączone będą n/w urządzenia gazowe: 

- kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem (moc 11kW) - 24 szt. 

- kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny (moc 50kW) - 2 szt. 

Łączna moc podłączonych urządzeń wynosić będzie 364kW. 

Moc przyłączeniowa 19 m3/h.  

Przybory gazowe powinny posiadać atest i być przystosowane do spalania gazu 
ziemnego GZ-50 (konieczna będzie wymiana dysz w kuchenkach). 

 Wewnętrzna Instalacja Gazowa 

 Projektowana Instalacja Gazowa doprowadzać będzie gaz ziemny GZ50 do 2 
kotłów gazowych i 24 kuchenek gazowych znajdujących się w lokalach 
mieszkalnych. Wyprowadzona z szafki gazowej (DN50) przez ścianę budynku 
prowadzona będzie przez piwnicę, do pom. kotłów (DN50 do podłączenia kotłów) 
oraz pionami gazowymi P1, P2 i P3 (DN40 i DN32) na klatkach schodowych na 
parterze, I piętrze i II piętrze - do lokali mieszkalnych (DN15 do podłączenia 
kuchenek gazowych). Trasa instalacji, sposób prowadzenia i średnice przewodów 
przedstawiono w załączonej części graficznej opracowania.  

 Instalacje gazową w części wspólnej projektuje się wykonać z rur stalowych 
czarnych bez szwu o średnicach DN15-DN50 łączonych przez spawanie lub przez 
zaciskanie. Dopuszcza się stosowanie rur miedzianych o połączeniach lutowanych 
lutem twardym lub o połączeniach zaciskanych systemu np. Viega Profipress G. 
Przejście z rury stalowej na miedzianą wykonać kształtką adaptacyjną stal-miedź. 
Wewnątrz lokali mieszkalnych nie stosować połączeń gwintowanych. Natomiast w 
częściach wspólnych połączenia gwintowane należy ograniczyć do minimum. 
Długość przewodu od gazomierza do najbliższego urządzenia gazowego w 
rozwinięciu nie może być mniejsza niż 3m, a w rzucie poziomym nie mniejsza niż 
1m. 

 Odległość między przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami 
powinna umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji 
gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 
oddalone co najmniej o 20mm. Przy braku wymaganej odległości przy 
skrzyżowaniach z w/w instalacjami stosować rury ochronne. Przewody gazowe 
należy prowadzić min. 10cm powyżej innych instalacji w budynku. Przewody 
instalacji gazowej należy prowadzić na powierzchni ścian, winny mieć spadek co 
najmniej 5mm na 1m w kierunku urządzeń za wyjątkiem gazomierza. Każde 
podejście do urządzenia powinno być zakończone zaworem odcinającym kulowym o 
średnicy równej wylotowi przewodu gazu z urządzenia, kurki te muszą znajdować 
się w tym samym pomieszczeniu co urządzenia gazowe.  

  Przewody gazowe, po pozytywnej próbie szczelności powinny być 
zabezpieczone przed korozją - oczyszczone, odtłuszczone i pomalowane dwukrotnie 
farbą podkładową  antykorozyjną, a następnie pomalowane dwukrotnie farbą 
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nawierzchniową koloru żółtego. Na instalacji przy przejściach przez ściany należy 
stosować tuleje ochronne wypełnione szczeliwem nie powodującym korozji i 
wystające po 2cm z każdej strony ściany. Przejścia rur niepalnych przez ściany 
oddzielenia przeciwpożarowego wykonać jako szczelne za pomocą elementów 
systemu zabezpieczeń przejść p.poż. np. masa HILTI CP673. 

 Rury, kształtki i lut lub o-ring powinny być odpowiednio oznakowane  
i posiadać certyfikat, deklarację zgodności wyrobu użytego do wykonania instalacji 
gazowej zgodnie z normą lub innym dokumentem normatywnym wystawionym 
przez  Dostawcę na jego wyłączną odpowiedzialność i powinny posiadać 
oznakowanie co 0,5m zawierające informacje: - nazwa lub znak firmy, - 
średnicę zewnętrzną i grubość ścianki, - znak jakości. 

 Do łączenia rur miedzianych stosować łączniki wykonane fabrycznie  
z miedzi. Połączenia rur i kształtek w systemie zaciskanym wykonywać wyłącznie 
zaciskarkami ze szczękami przystosowanymi do danego systemu np. Viega 
Profipress G - szczęki typu M. Zaciskarki i szczęki wykonujące połączenia powinny 
posiadać aktualną kalibrację i przeglądy serwisowe. 

 Przewody gazowe z rur stalowych czarnych mocować do ścian za pomocą 
niepalnych uchwytów w rozstawie - poziome - co 1m, - pionowe - co 2,5m. 

 Na przewodzie doprowadzającym gaz do kuchenki należy zamontować 
gazowy zawór kulowy DN15. Kurek gazowy zamontowany przed kuchenką gazową 
należy przymocować na sztywno do ściany odpowiednimi uchwytami.  
Podłączenie kuchenek za zaworem wykonać za pomocą węży gazowych 
posiadających atest.  

Na przewodzie doprowadzającym gaz do każdego kotła należy zamontować: 

- filtr gazu DN32 prod. Giuliani Anello, 

- gazowy zawór odcinający kulowy DN32, 

- manometr gazowy o zakresie 0-10kPa, z tarczą Ø100. 

 Dla mieszkań których lokatorzy nie wyrażają zgody na montaż instalacji gazu 
wewnątrz mieszkania, należy zakończyć instalacje na zaworze kulowym (przed 
gazomierzem G-4) w zamykanej skrzynce gazowej na klatce schodowej. Zawory 
należy zakorkować. 

 Urządzenia gazowe oraz przewody gazowe mogą być montowane przez 
osoby posiadające odpowiednie i ważna uprawnienia. Przy montażu urządzeń 
należy przestrzegać zaleceń zawartych w ich DTR. Montowane urządzenia gazowe 
powinny posiadać aktualne i ważne atesty i dopuszczenia eksploatacyjne na kraj 
Polska. 
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 Obliczenia obciążeń cieplnych  

W pomieszczeniu kotłów 

 - dane pomieszczenia:  h=2,50; v=35,78m3  

 - projektowana moc urządzeń gazowych: 2x kocioł gazowy kodens. - 2x 50kW 

 - sprawdzenie warunku maksymalnego obciążenia cieplnego pomieszczenia 
 od kuchni gazowej: 

 Obciążenie = Q / V = 2x 50 000W / 35,78m3 = 2794,86 W/m3 < 4650 W/m3 

 Z przedstawionych powyżej obliczeń wynika, że pomieszczenie pomieszczenie 
 kotłów  spełnia warunki do montażu w nim projektowanych kotłów gazowych. 

 W pomieszczeniu z kuchnią gazową - w mieszkaniach nr 1, 4, 7, 16, 19 i 22 

 - dane pomieszczenia:  h=3,20; v=27,84m3  

 - projektowana moc urządzeń gazowych: kuchnia gazowa z piekarnikiem - 11kW 

 - sprawdzenie warunku maksymalnego obciążenia cieplnego pomieszczenia 
 od kuchni gazowej: 

 Obciążenie = Q / V = 11 000W / 27,84m3 = 395,11 W/m3 < 930 W/m3 

 Z przedstawionych powyżej obliczeń wynika, że pomieszczenie spełnia warunki 
 do montażu w nich kuchni gazowych. 

 W pomieszczeniu z kuchnią gazową - w mieszkaniach nr 2, 5, 8, 17, 20 i 23 

 - dane pomieszczenia:  h=3,20; v=26,24m3  

 - projektowana moc urządzeń gazowych: kuchnia gazowa z piekarnikiem - 11kW 

 - sprawdzenie warunku maksymalnego obciążenia cieplnego pomieszczenia 
 od kuchni gazowej: 

 Obciążenie = Q / V = 11 000W / 26,24m3 = 419,21 W/m3 < 930 W/m3 

 Z przedstawionych powyżej obliczeń wynika, że pomieszczenie spełnia warunki 
 do montażu w nich kuchni gazowych. 

 W pomieszczeniu z kuchnią gazową - mieszkanie nr 3, 6, 9, 18, 21 i 24 

 - dane pomieszczenia:  h=3,20; v=29,44m3  

 - projektowana moc urządzeń gazowych: kuchnia gazowa z piekarnikiem - 11kW 

 - sprawdzenie warunku maksymalnego obciążenia cieplnego pomieszczenia 
 od kuchni gazowej: 
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 Obciążenie = Q / V = 11 000W / 29,44m3 = 373,64 W/m3 < 930 W/m3 

 Z przedstawionych powyżej obliczeń wynika, że pomieszczenie spełnia warunki 
 do montażu w nich kuchni gazowych. 

 W pomieszczeniu z kuchnią gazową - mieszkanie nr 10, 11, 12, 13, 14, 15 

 - dane pomieszczenia:  h=3,20; v=24,96m3  

 - projektowana moc urządzeń gazowych: kuchnia gazowa z piekarnikiem - 11kW 

 - sprawdzenie warunku maksymalnego obciążenia cieplnego pomieszczenia 
 od kuchni gazowej: 

 Obciążenie = Q / V = 11 000W / 24,96m3 = 440,71W/m3 < 930 W/m3 

 Z przedstawionych powyżej obliczeń wynika, że pomieszczenie spełnia warunki 
 do montażu w nich kuchni gazowych. 

 Pomieszczenia kuchenek gazowych 

  Wentylacja pomieszczeń kuchenek gazowych - istniejącymi kanałami 
 wentylacyjnymi o wym. 14x14cm, z kratką o 14x21cm umieszczoną 10cm poniżej 
 sufitu.  Wentylacje wywiewną i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem  
 w projekcie i opinią kominiarską. Pod sufitem (10cm poniżej sufitu) należy  osadzić 
 kratkę wywiewną bez żaluzji o wym. 14x21cm do istniejącego przewodu 
 wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1m 
 ponad połać dachu budynku o wym. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej. 
 Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. 
 nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez funkcji higrosterowania i 
 ciśnieniowej). Otwory wentylacji nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać.  

  W celu przystosowania kuchenek do zasilania gazem GZ-50 konieczna będzie 
wymiana dysz gazowych. Przed każdą kuchenką należy zamontować zawór 
odcinający gazowy DN15. Podłączenie kuchenek dopuszcza się za pomocą węża 
gazowego 1/2" posiadającego atest. 

 Obliczenia zapotrzebowania na gaz 

Zapotrzebowanie na gaz w godzinach szczytowego poboru: 

Vc = ΣVkgw*fkgw [m3/h] 

gdzie: 

Vkg - nominalne zużycie gazu przez kuchnię gazową [m3/h] 

fkg - współczynnik jednoczesności działania dla kuchni gazowej 

Vkgw - nominalne zużycie gazu przez kocioł c.o. grzewczy - wodny [m3/h] 
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fkgw - współczynnik jednoczesności działania dla kotłów grzewczych 

Vc = ΣVkg * fkg = 1,3 * 1 = 1,3 [m3/h] 

Vc = ΣVkg * fkg = 3 * 1,3 * 0,45 = 1,755 [m3/h] 

Vc = ΣVkg * fkg = 9 * 1,3 * 0,258 = 3,0186 [m3/h] 

Vc = ΣVkg * fkg = 15 * 1,3 * 0,24 = 4,68 [m3/h] 

Vc = ΣVkg * fkg = 24 * 1,3 * 0,233 = 7,2696 [m3/h] 

Vc = ΣVkg * fkg + ΣVkgw * fkgw = (24 * 1,3 * 0,233) + (2 * 4,7 * 0,883) =  7,2696+8,3002 
= 15,5698 [m3/h] 

 Obliczenia strat ciśnienia gazu 

Obliczenia strat przedstawia tabela nr 1. 

 
 Próby szczelności i odbiór  
 
Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić jej szczelność j.n. 
Parametry głównej próby szczelności: 
Bez odbiorników: 50kPa (0,5 atm.), czas trwania próby 30min;  
w przypadku prowadzenia gazowych przez pomieszczenia mieszkalne 100kPa (1,0 
atm.), czas trwania próby 30min. 
 System spalinowy od kotła gazowego oraz rozwiązanie nawiewu i wywiewu 
w pomieszczeniach gdzie mają być zainstalowane odbiorniki gazowe, należy 
wykonać zgodnie z opinią kominiarską i dołączonymi rysunkami. Po wykonaniu 
podłączenia systemu spalinowego i wykonaniu wentylacji potwierdzić protokołem - 
odbiór kominiarski.  
 Pierwsze uruchomienie kotłów gazowych może zostać przeprowadzone tylko 
przez specjalistę z firmy Hoval. 
 Całość prac należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, oraz z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.  

 4.2 Pomieszczenie kotłów gazowych 2x 50kW 
 

 Kubatura pomieszczenia kotłów 
 
   Pomieszczenie kotłów zaprojektowano w istniejącym pomieszczeniu 

Suszarni, która znajduje się w piwnicy budynku. Powierzchnia pomieszczenia 
wynosi 14,31m2. Kubatura pomieszczenia wynosi Vk=35,78m3. Wysokość 
pomieszczenia to H=2,50m. 

   Kubatura istniejącego pomieszczenia Suszarni oraz jego wysokość jest 
wystarczająca przy zamontowanych urządzeniach gazowych tj. 2 kotły 
jednofunkcyjne stojące Hoval Ultragas o mocy 50kW każdy. 
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 Wentylacja pomieszczenia kotłów 
 
  Zaprojektowano 2 jednofunkcyjne stojące kotły gazowe kondensacyjne  
 (z zamkniętą  komorą spalania), które pobierają powietrze do spalania 
 bezpośrednio z pomieszczenia i wyrzucają spaliny na zewnątrz przez przyjęty 
 system spalinowy kwasoodporny DN80. 
  
 W pomieszczeniu kotłów zaprojektowano wentylację wywiewno – nawiewną: 
 
 Nawiew – kanałem nawiewnym typu Z, o wym. 250x250mm. Kanał wprowadzony 
 do pomieszczenia Kotłowni na wysokość 30cm nad posadzką.  
 
 Wywiew - istniejącym kanałem wentylacyjnym o wym. 14x14cm, z kratką 14x21cm 
 zamontowaną 10cm poniżej sufitu.  
 
 Lokalizacja nawiewu i wywiewu wg części graficznej opracowania i wytycznych 
 opinii kominiarskiej. 
 

 Architektura pomieszczenia pom. kotłów 
 
  Przewiduje się oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami 
 stopnia ochrony IP-24. Pomieszczenie zlokalizowane jest przy ścianie zewnętrznej  
 i posiada okno. Pomieszczenie kotłów powinno posiadać drzwi otwierane na 
 zewnątrz wyposażone w zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod 
 naciskiem. 
 

 Założenia klimatyczne  
  
 Strefa klimatyczna I  
 Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnątrz budynku (zima): -16˚C 
 

 Obliczenie ilości ciepła 
 
 Projektuje się moc cieplną w oparciu o inwentaryzację Węzła  Ciepłowniczego: 
 
 - obieg grzejnikowy c.o.     80 000 W mocy cieplnej  
 - ładowanie zasobnika cwu:      20 000 W mocy cieplnej  
         ____________________ 
         Razem:    100 000 W 
 

 Źródło ciepła 
 

 Na podstawie obliczenia ilości ciepła dla Budynku Wielorodzinnego jako 
 źródło ciepła zaprojektowano 2 kotły Hoval Ultragas 50, stojące gazowe 
 kondensacyjne jednofunkcyjne o mocy 50kW z wbudowanym sterownikiem 
 TopTronic i automatyką pogodową oraz modułem WIFI. Ultragas 50 to kocioł z 
 komorą spalania ze stali nierdzewnej. Dodatkowa powierzchnia ogrzewalna z rury 
 kompozytowej aluFer ze stali nierdzewnej. Palnik modulowany, ze wstępnym 
 mieszaniem z dmuchawą, automatyczny zapłon, czujnik jonizacyjny i czujnik 
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 ciśnienia gazu. Izolacja cieplna z matą z wełny mineralnej. Czujnik ciśnienia  wody 
 wbudowany w ogranicznik minimalny i maksymalny. Czujnik  temperatury  spalin  
 z funkcją ograniczenia temperatury spalin. Przyłącza ogrzewania z prawej i lewej 
 strony dla: zasilanie, powrót (wysokotemperaturowy) i powrót  

(niskotemperaturowy) o średnicy DN32 każdy. 
Przyłącze odprowadzania spalin z tyłu do góry o średnicy Ø80mm. 
 
Podstawowe dane techniczne zaprojektowanych kotłów Hoval UltraGas 50 

 wyposażonych w palniki gazowe na gaz ziemny GZ-50 (E), o zakresie modulacji 
 mocy 15-100%. 

 
Dane  kotłów : 
 typ kotła    Hoval UltraGas 50  
 moc znamionowa   50 kW  
 ilość    2 szt. 
 wysokość całkowita   1640 mm 
 szerokość całkowita  520 mm 
 głębokość całkowita  656 mm 
 waga kotła    217 kg 
 
Wymagane ciśnienie gazu ziemnego - min. 17,4mbar, max. 50mbar. 
 
 Rozdzielacz 

 
   W celu zapewnienia rozdziału energii cieplnej pomiędzy projektowanym 

obiegiem grzejnikowym i obiegiem ładowania zasobnika ciepłej wody projektuje się 
rozdzielacz zasilania wykonany z rury ze stali czarnej bez szwu o średnicy DN80.  
  Rozdzielacz zamontować na konstrukcji ocynkowanej (konsole) przy użyciu 
uchwytów systemowych z gumą np. Hilti lub Walraven. Cały rozdzielacz należy 
zaizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii 
aluminiowej o gr. 80mm. Wykonanie i lokalizacja wg części graficznej. 

 
 Obiegi grzewcze 

 
 Projektowane kotły zasilać będą w ciepło obieg c.o. oraz obieg ładowania cwu.  
 Na rozdzielaczu zasilania projektuje się montaż 2 obiegów grzewczych 

wyposażonych w pompy: 
 
 1. Obieg grzewczy Centralnego Ogrzewania - pompa Wilo Stratos MAXO 50/0,5-

16 PN10 o parametrach: 
 

wydajność     - 0 - 50 m3/h 
wysokość podnoszenia   - 0 – 16,0 m H2O    
moc      - max 1307 W 
zasilanie     -  1x230V 
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 Na obiegu projektuje się montaż zaworu 3-drogowego: 
 Zawór 3-drogowy z siłownikiem 230V DN40 Honeywell DR-GLA z siłownikiem 

VMM 230V. 
 

 2. Obieg ład. podgrzewacza C.W.U.  - pompa Wilo Yonos MAXO typu 30/0,5-7 
PN10  

 o parametrach: 
wydajność     - 0 – 8,2 m3/h 
wysokość podnoszenia   - 0 - 7,0 m H2O    
moc      - max 120 W 
zasilanie     -  1x230V 
 

 3. Cyrkulacja  - Zaprojektowano pompę cyrk. Wilo Yonos MAXO-Z typu 25/0,5-10 
PN10 o parametrach: 
wydajność     - 0 – 7,0 m3/h 
wysokość podnoszenia   - 0 - 10,0 m H2O    
moc      - max 190 W 

 zasilanie     -  1x230V 
  
 Pompy zaizolować dedykowanymi łupkami izolacyjnymi. 

 Obieg I - C.O.  
 
  Zaprojektowano obieg c.o. zasilający grzejniki żeliwne, służące do 
 ogrzewania  mieszkań w budynku wielorodzinnym. Obieg czynnika grzejnego 
 będzie wymuszony  za pomocą pompy Wilo Stratos MAXO 50/0,5-16 PN10. 
 W celu regulacji obiegu projektuje się zawór regulacyjno-równoważący typu STAD  
 o średnicy DN40. 

 
 Obieg II - C.W.U. 
 

  Zaprojektowano obieg c.w.u. z podgrzewaczem pojemnościowym Hoval 
 ESSR  500 z jedną wężownicą, stojący o poj. 500litrów. Podgrzewacz zasilany  
 z dwóch kotłów gazowych o mocy 50kW każdy. Obieg czynnika grzejnego 
 wymuszony  za pomocą pompy Wilo Yonos MAXO typu 30/0,5-7 PN10.  
 Powrót czynnika z wężownicy podgrzewacza należy podłączyć do króćców 
 wysokotemperaturowych kotłów.  
 

 Naczynia przeponowe 
 
  W celu stabilizacji ciśnienia w instalacji grzewczej projektuje się 2 naczynia 
 przeponowe Reflex NG80 o poj. 80l (po 1szt. dla każdego z kotłów) z króćcem 
 z boku naczynia, stojące na posadzce. Dla naczynia projektuje się szybkozłącze 
 Reflex SU 1".  Naczynie zamontować na stronie powrotnej układu. Rura wzbiorcza 
 do naczynia o średnicy DN25. 
 
 Ustalenie ciśnienia wstępnego w części gazowej naczynia przeponowego p0: 
 
   p0= pst+0,2 [bar] = 1,5 [bar] + 0,2 [bar] = 1,7 [bar] 
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 gdzie:  
 p0 - ciśnienie wstępne przestrzeni gazowej naczynia przeponowego 
 p0 ≥ 1,0 bar - dla naczyń montowanych na szczycie instalacji 
 pst - ciśnienie statyczne pomiędzy poziomem naczynia a najwyższym pkt. instalacji 
 pst ≥ 0,2 bar 
 
 Sprawdzenie ciśnienia wstępnego w części gazowej naczynia przeponowego p0: 
 

psV ≤ 5 [bar] → p0 + 1,5 [bar] = 3,2 [bar] ≤ psV → 4 [bar] 
warunek spełniony 

 
 gdzie: 
 p0 - ciśnienie wstępne przestrzeni gazowej naczynia przeponowego 
 psV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa psV= 4bar 
 
 Ustalenie pojemności dla naczynia przeponowego: 
 

Vu= V x (ΔV + V') = 1500 (0,012+0,005) = 25,5 dm3 
 
 gdzie: 
 V - pojemność instalacji V=1500dm3 
 ΔV - współczynnik rozszerzalności czynnika, ΔV=1,2% 
 V' - wstępna zawartość wody na naturalne ubytki: V'=0,5% 
 

 
 

Vn= Vu x (pmax + 1 [bar] / pmax - p0) = 25,5 x (0,4+0,1/0,4-0,17)= 49 dm3 
 

 Dobrano naczynie przeponowe Reflex NG80. 
 

 Zawór bezpieczeństwa 
 
 W celu ochrony przed wzrostem ciśnienia dobrano zawory bezpieczeństwa: 
 - kocioł gazowy kondensacyjny 50kW:  SYR1915 DN15, po=4bar - 2 kpl.  
 
 Obliczenie obliczeniowej przepustowości zaworu: 
 

 
 

mk = 10 x 0,5324 x 1,0 x 0,38 x 113,04 x (0,44+0,1) = 123,49 [kg/h] 
 

 gdzie: 
 K1 - 0,5324 dla pary nasyconej 0,275 MPa 
 K2 - 1,0 
 α - 0,38 
 d - 12 mm 
 A - 113,04 mm2 
 p1 = 1,1 x p0 = 1,1 x 4,0 [bar] = 0,44 MPa 
 
 Sprawdzenie warunku przepustowości zaworu: 
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mk = 123,49 [kg/h] > 91,4 [kg/h] 
warunek spełniony 

 
 Dobór rury wzbiorczej 

      
 Przyjęto rurę wzbiorczą stalową czarną o średnicy DN25, co odpowiada wielkości 
 króćca przyłączeniowego do naczynia i złączki SU 1". 
 

 Ciśnienie pracy instalacji 
 
 Ustalenie wstępnego ciśnienia pracy instalacji: 
 
     pi = 3,54 bar 
 gdzie:  
 pmax - maksymalne ciśnienie pracy instalacji pmax= 4,0 bar 
     
    pi  ≥ p0 +0,3 [bar] → 3,54 [bar] ≥ 2,0 [bar] 
 

warunek spełniony 
 

 Odprowadzenie spalin 
 

 Odprowadzenie spalin z kotłów odbywać się będzie jednościennym 
 systemem spalinowym - osobno dla każdego z kotłów. W tym celu zamontować 
 przewody spalinowe dla kotłów kondensacyjnych, kwasoodporne jednościenne o 
 średnicy Ø80mm - systemu Jeremias. Przewody spalinowe wyprowadzone ponad 
 dach (prowadzone wewnątrz istniejących nieczynnych kanałów went. wskazanych 
 w opinii kominiarskiej). Na dachu należy wykonać przewierty w istniejącej czapie 
 kominowej, przeprowadzić przez nią projektowane przewody spalinowy Ø80 i 
 zakończyć systemowym parasolem. Przejścia przez czapę komina wykonać jako 
 szczelne - zamontować rozetę/kołnierz przeciwdeszczowy ze stali kwasoodpornej i 
 uszczelnić. 

 Montaż elementów systemu spalinowego Ø80mm wykonać wg zaleceń 
 producenta  systemu Jeremias i producenta kotłów Hoval. Czopuchy wykonać ze 
 spadkiem minimum 3% w kierunku kotłów. Przewody systemu spalinowego 
 montować przy pomocy konstrukcji wsporczych i obejm systemowych. 

 Powietrze do spalania pobierane będzie z pomieszczenia kotłów - 
 zaprojektowano nawiew kanałem typu Z o wym. 250x250mm. 

 Przed uruchomieniem kotła należy przeprowadzić próbę szczelności gazu  
 i napełnić instalację, wykonać próby szczelności instalacji grzewczej i napełnić zład 
 oraz przeprowadzić kontrole podłączenia systemu spalinowego i wentylacji 
 zakończone  pozytywną opinią kominiarską.  

  
 Instalacja Gazowa i System Detekcji Gazu 

 
  Instalacja Gazowa doprowadzająca gaz do kotłów zaprojektowano z rur stal 
 czarna bez szwu o średnicy DN20-DN50, o połączeniach spawanych lub z rur 
 miedzianych o połączeniach zaciskanych. Przed każdym kotłem należy zamontować 
 gazowy zawór kulowy DN32, filtr gazu DN25 i manometr tarczowy Ø100mm  
 o zakresie0-10kPa. Prowadzenie przewodów przedstawiono w części graficznej 
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 opracowania. Podłączenie kotłów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 
 kotłów. Przewody instalacji gazu - po pozytywnej próbie szczelności należy 
 zabezpieczyć antykorozyjnie. Po napełnieniu instalacji - przed 
 uruchomieniem kotłów - instalacje należy odpowietrzyć.  
 
  Zaprojektowano Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GAZEX, 
 na który składa się: 
 - samozamykający zawór elektromagnetyczny MAG-3 DN50 - 1 szt., 
 - moduł sterujący MD-2.Z Gazex - 1 szt., 
 - detektor gazu DEX-12/N Gazex - 1 szt., 
 - sygnalizator SL-32 Gazex - 1 szt., 
 
  Przed napełnieniem instalacji gazowej należy przeprowadzić próbę 
 skuteczności działania systemu detekcji gazu i potwierdzić protokołem przez osobę 
 posiadającą wymagane uprawnienia. 
 

 Przewody Instalacji Grzewczej 
 
  W pom. kotłów  przewody instalacji grzewczej wykonać z rur stalowych 
 czarnych bez szwu, wg. PN-80/M74200.  Przewody łączyć przez spawanie, z 
 armaturą  wykonać połączenie gwintowane lub kołnierzowe. Przy przejściu przez 
 ścianę należy zastosować tuleje przejściowe o dwie średnice większe od średnicy 
 przewodu, a wolną przestrzeń pomiędzy nimi wypełnić masą p.poż. o odporności 
 ogniowej 60 min. po wykonaniu prób szczelności i zabezpieczeniu antykorozyjnym. 
 Instalację prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku odwodnień. Technologię 
 Kotłowni należy wykonać zgodnie ze Schematem Technologicznym. 

 
 Instalacja Centralnego Ogrzewania 

  Projektowany obieg grzewczy C.O. należy włączyć do istniejącej instalacji c.o. 
 w pom. kotłów. Projektowana instalacja wykonana z rur stal węglowa ocynk zew.  
 o połączeniach zaciskanych systemu Geberit Mapress C-Stahl. Przewody 
 prowadzone pod stropem w uchwytach z gumą, na konstrukcjach systemowych 
 ocynkowanych np. Walraven lub Hilti. Przejścia przez przegrody w tulei 
 ochronnych. Unikać zasyfonowań instalacji. Stosować odpowietrzniki automatyczne 
 Flamco DN15 w najwyższych punktach instalacji grzewczej. Istniejący Węzeł i 
 rozdzielacze należy zdemontować - należy połączyć obiegi, a projektowaną 
 instalacje c.o. włączyć do istniejącej instalacji c.o. w pom. kotłów. Instalacja C.O. 
 będzie wymagała doboru i montażu zaworów równoważących podpionowych na 
 każdym pionie, w celu poprawnego wyregulowania instalacji. 

 
 Izolacja termiczna 

 
 Przewody Instalacji Technologii i Centralnego Ogrzewania zaizolować  

 otulinami z wełny mineralnej  w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej  
 o  współczynniku 0,034 W/m2K i grubości izolacji co najmniej równej średnicy 
 wewnętrznej rury np. Rockwool lub Steinbacher. Wykonanie izolacji przeprowadzić 
 zgodnie z instrukcją montażu otuliny. Izolacje kolan i pozostałych kształtek izolować 
 poprzez odpowiednie docinanie otulin i zabezpieczenie połączeń taśmą aluminiową 
 samoprzylepną. 
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 Na izolacji umieścić oznaczenia graficzne dla poszczególnych przewodów - 
 czerwone i niebieskie strzałki kierunkowe, oznaczenia obiegów - tj. "Obieg C.O.", 
 "Obieg C.W.U" i oznaczenia przewodów "ZASILANIE", "POWRÓT", "Woda Zimna", 
 "Woda Ciepła" i "Cyrkulacja". 

 
 Armatura 

 
 W najniższych punktach Instalacji C.O. i C.W.U zamontować zawory spustowe 

 DN15. W najwyższych punktach wszystkich instalacji wodnych grzewczych 
 zamontować automatyczne odpowietrzniki DN15 np. Flamco. 
  Na przewodach obiegów grzewczych należy zamontować termomanometry, 
 manometry i termometry tarczowe o zakresie 0-1200C i 0-4bar. Na przewodach 
 zimnej i ciepłej wody zamontować manometry o zakresie 0 - 1,0 MPa oraz 
 termometry tarczowe o zakresie 0-1200C. 
  Armaturę montować zgodnie z częścią graficzną projektu kotłowni. 
 

 Uzupełnianie zładu 
 
 Projektuje się układ do uzupełniania zładu w postaci: 
 - zestaw przyłączeniowy do automatycznego napełniania instalacji SYR 3228 All-in-
 one (butla z granulatem zmiękczającym o poj. 7 litrów) 
 
  Zadaniem zaworu do napełniania instalacji jest automatyczne uzupełnianie 
 zładu z jednoczesnym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym oraz wysokim 
 ciśnieniem z instalacji wodociągowej. Zawór wyposażony w zawór zwrotny 
 antyskażeniowy oraz reduktor ciśnienia. Przed rozpoczęciem uzupełniania zładu 
 wodę należy zbadać i podjąć decyzję czy należy ją poddać zmiękczaniu czy 
 demineralizacji by była odpowiednia do pracy w układzie grzewczym. Również w 
 tym celu  zaprojektowano SYR 3228 z butlą z granulatem o poj. 7 litrów).  Przed 
 napełnieniem instalacji konieczne jest fachowe czyszczenie i płukanie systemu 
 grzewczego. Kocioł może być uruchomiony dopiero gdy przepłukany zostanie 
 system grzewczy. Z powodu zagrożenia korozją naprężeniową w części kotła ze stali 
 szlachetnej, suma zawartości chlorku, azotanu i siarczanu wody grzewczej nie może 
 przekraczać 50mg/l. Natomiast wartość pH wody grzewczej powinna wynosić od 
 8,3 do 9,5, po 6-12 tygodniach operacji grzewczej. 

 
 Zabezpieczenia antykorozyjne 
 
 Wszystkie elementy stalowe projektowanych instalacji, które nie są 

 ocynkowane zaliczone są do III stopnia zagrożenia korozyjnego tj. klasy IV według 
 KOR/3 . W związku z tym podczas przygotowań warsztatowych tych elementów lub 
 też po ich zainstalowaniu należy je oczyścić poprzez szczotkowanie do 2 stopnia 
 czystości (wg PN-60/H-97050) i odtłuścić. Następnie pokryć dwukrotnie farbą 
 podkładową antykorozyjną. Na farbę podkładową nałożyć farbę nawierzchniową.   
  W czasie eksploatacji użytkownik jest zobowiązany kontrolować stan 
 pokrycia antykorozyjnego w odstępach co najmniej półrocznych. 
 
 



 
 

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ I MONTAŻ KOTŁÓW GAZOWYCH 2x50kW 

W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU WIELORODZINNYM 
 MIROSŁAWIEC GÓRNY, UL. LOTNICTWA POLSKIEGO 3,  

DZ. NR 50/46 OBRĘB 0034 MIROSŁAWIEC 

NR STRONY: 

 
........................ 

 

 Instalacje wod-kan w pom. kotłów 
 
 Zaprojektowano odwodnienie z technologii kotłów do kanalizacji sanitarnej. 

 Należy odprowadzić wodę z systemu odwodnień kotłowych (kondensat) i armatury 
 (zawory bezpieczeństwa). Odprowadzenie wody z zaworów bezpieczeństwa 
 wykonać z rury stalowej czarnej b/szwu o średnicy nie mniejszej od wylotu  
 z zaprojektowanego zaworu SYR1915. Projektuje się wpust ściekowy zamontowany 
 w pomieszczeniu kotłowni i włączony do istniejącej kanalizacji sanitarnej.  

 Projektuje się doprowadzenie zimnej wody DN40 do pom. kotłów  
 z istniejącej instalacji z.w. Instalacje wykonać z rur stal ocynk o połączeniach 
 gwintowanych lub PP-R PN20 o średnicy DN40. Wykonać doprowadzenie zimnej 
 wody do zasobnika Hoval ESSR 500, wykonać system napełniania zładu i należy 
 przewidzieć  zawór czerpalny ze złączką do węża DN15, zasilić baterie zlewu w 
 Kotłowni. Ciepłą wodę i cyrkulację z projektowanego zbiornika należy włączyć do 
 istniejącej instalacji c.w. i cyrkulacji. Doprowadzenie wykonać z rur PP-R PN20 o 
 połączeniach zgrzewanych o średnicy DN40 - cw i DN25 - cyrkulacja. 

W pom. Kotłowni należy zamontować zlew nierdzewny o szer. 50cm z baterią 
 jednouchwytową stojącą z mieszaczem.   

 
 Próba ciśnieniowa 

 
 Po wykonaniu robót montażowych w pom. kotłów Instalacje Technologiczną 

 i Instalację C.O. przepłukać intensywnie strumieniem wody surowej, aż do 
 momentu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń z przewodów. Czas płukania 3-4 
 godzin.  

 Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie próbne pr+0,2 MPa, lecz co 
 najmniej 0,4 MPa. Próbę ciśnienia przeprowadzić przy odłączonych naczyniach 
 wzbiorczych, z zastosowaniem manometru tarczowego o średnicy tarczy min. 
 160mm, o zakresie  50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 
 0,01 MPa. Wynik próby należy uznać za pozytywny jeżeli w ciągu 20 min. manometr 
 nie wykaże spadku ciśnienia.  

 Pozostałe instalacje poddać próbie szczelności na ciśnienie równe 1,5 
 ciśnienia roboczego tj. min. 4,5bar. Po wykonaniu płukania i prób, zład napełnić 
 wodą   uzdatnioną o parametrach wg producenta Hoval. 

 
 Rozruch kotłowni 
 

  Uruchomienie  palnika  gazowego dokonać powinien wyłącznie serwis 
 producenta kotłów Hoval. Rozruch kotłów i Instalacji c.o. powinien trwać 72 
 godziny, a parametry obliczeniowe powinny zostać osiągnięte. W trakcie rozruchu 
 dokonać regulacji  Instalacji C.O. w budynku oraz sprawdzić poprawność działania 
 automatyki oraz zabezpieczeń  urządzeń kotłowych. W pomieszczeniu kotłów 
 powinien znajdować się Schemat Technologiczny Podłączenia Kotłów oraz 
 Instrukcja obsługi Hoval UltraGas 50kW. 
  

 Ochrona p.poż. 
 

 Przed przekazaniem do stałej eksploatacji, pom. kotłów należy wyposażyć  
 w podręczny sprzęt gaśniczy: 
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 - koc gaśniczy,  
 - gaśnice śniegową 12 kg - 1 szt. 
 Dodatkowo w pom. kotłów powinna znajdować się instrukcja BHP i p.poż. 
 

 Wytyczne budowlano-konstrukcyjne 
 

- drzwi do pom. kotłów wykonać jako stalowe, ognioodporne z atestem (klasa 
odporności 30 min.), otwierane na zewnątrz, szer. 0,9 m, wyposażone w zamek 
kulkowy – prod np. HŐRMANN, 

- wykonać betonowy fundament pod kotły o wym. 120x150cm  i wysokości 10cm, 
- posadzkę wyrównać, wykonać spadki w kierunku kratki ściekowej  

i ułożyć terakotę, 
- ściany oczyścić, wyrównać i pomalować farbą lateksową lub akrylową, 
- zamontować wpust podłogowy DN50 i podłączyć go do istniejącej kanalizacji sanit., 
- spusty z instalacji technologicznej wyprowadzić ponad zaprojektowane podejścia, 
- w ścianie zewnętrznej wykonać otwór do zamontowania kanału wentylacyjnego 

nawiewnego typu "Z", o wym. 250x250mm , 
- system spalinowy wprowadzić do istniejących kanałów wentylacyjnych - lokalizacja 

wg części graficznej, 
 
 Wytyczne elektryczne 

 
- doprowadzić energię elektryczną do kotłów, pomp i armatury, 
- doprowadzić energię elektryczną do szafki telemetrycznej, 
- wykonanie przewodów sygnałowych od szafki telemetrycznej do przelicznika, 
- główny wyłącznik zasilania elektrycznego całej Kotłowni zlokalizować na zewnątrz 

przy wejściu, 
- doprowadzić energię elektryczną i podłączyć system bezpieczeństwa Gazex tj. 

zawór elektromagnetyczny MAG-3, detektor gazu, centrala sterująca i sygnalizator 
zgodnie z załączonym w części graficznej schematem, 

- czujnik temperatury zewnętrznej regulatora pogodowego umieścić na ścianie 
zewnętrznej od strony północnej, na wysokości ok. 2,0 – 2,5 m nad poziomem 
terenu, 

- w Kotłowni powinny znajdować się cztery gniazda wtykowe o napięciu 230V, 
- instalację elektryczną wykonać zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczeń 

zagrożonych pożarem, 
- wszelkie prace związane z instalacją elektryczną, jak i podłączenie kotła wolno 

wykonać firmie elektrycznej posiadającej uprawnienia, 
- po wykonaniu prac należy przeprowadzić badania elektryczne i potwierdzić 

protokołem przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie instalacji 
elektrycznych. 

 
5.  Przejścia przez przegrody p.poż. 
 
 1. Wszystkie przejścia przewodów instalacji wentylacji oraz rurociągów w miejscu 
 przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do 
 odporności ogniowej przegrody.  
 2. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów 
 niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie 
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 nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy 
 odcinającej.  
 3. Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy 
 uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną np. CP 673 firmy HILTI.  
 4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia 
 pożarowego należy zabezpieczyć je obejmami p.poż. np. firmy HILTI typu CP 648 
 montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia p.poż.  
 5. Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32mm, należy stosować ogniochronną 
 pęczniejącą masę uszczelniającą np. CP 611A firmy HILTI o klasie odporności 
 ogniowej EI  120. Masę tę można łączyć z zaprawą ogniochronną np. CP636 o EI 
 120.  
 6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 
 32 do 200 mm i grubościach ścianek od 1,8 do 11,8 mm można stosować również 
 kasety ogniochronne PROMASTOP®-I służące do uszczelniania przejść 
 instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w ścianach i stropach wykonanych z cegły 
 pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 
 10 cm w przypadku ścian oraz 15 cm w przypadku stropów. Przejścia instalacyjne 
 rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-I 
 spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI 120. Oznacza to, że szczelność  
 i izolacyjność ogniowa przejścia nie jest mniejsza niż 120 minut. W przypadku 
 przejść w stropach i ścianach o wymaganej gazo- i dymoszczelności  przestrzeń 
 między rurami a ścianami otworu powinna być przed założeniem kaset dokładnie 
 wypełniona zaprawą cementową.  
 Zabezpieczenia te należy stosować w przypadku przejść przez przegrody 
 znajdujące się pom. kotłów gazowych. 
 
6. Zagospodarowanie terenu 
 

 Przedmiot zamierzenia budowlanego 
 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wewnętrznej instalacji 
 gazowej i montaż kotłów gazowych 2x50kW w istniejącym budynku mieszkalnym 
 wielorodzinnym znajdującym się w Mirosławcu Górnym przy ul. Lotnictwa 
 Polskiego 3. 
 

 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
  W pobliżu budynku  znajduje się zewnętrzna sieć gazowa (gaz ziemny GZ-50 -
 niskie ciśnienie)o średnicy de63 z rur PE 100RC SDR11. 
  

 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 Zagospodarowanie działki nr 50/46 obr. 0034 Mirosławiec w m. Mirosławiec 
 Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 3 przedstawia rys. nr 1. Wewnętrzna instalacja 
 gazowa projektowana jest w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 
 wybudowanym metodą tradycyjną, od projektowanego na terenie działki 
 przyłącza gazu zakończonego szafką naścienną na układ pomiarowy z zaworem 
 głównym. Projekt przyłącza gazu - wg odrębnego opracowania. 
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 Informacja o ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

 Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka 
 nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 

 Wpływ inwestycji na ochronę środowiska  
 Inwestycja jest proekologiczna i nie będzie ujemnie oddziaływała na  środowisko 
 przyrodnicze. 
  

 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 
budowlanego 

 Działka leży poza obszarem eksploatacji górniczej. 
 

 Obszar oddziaływania obiektu 
 Budowa wewnętrznej instalacji gazu z podłączeniem kotłów gazowych 
 jednofunkcyjnych oraz kuchenek gazowych Mirosławiec Górny ul. Lotnictwa 
 Polskiego 3, dz. nr 50/46 obr. 0034 Mirosławiec. 
 W przypadku wnioskowanej inwestycji, obszar oddziaływania mieści się  
 w granicach działki nr 50/46. 
 
7. Uwagi końcowe 

 
 Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych ITB 2012, Część E - Roboty instalacyjne sanitarne”, 
 Przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ, 
 Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykonać pod nadzorem 

kierownika robót, 
 Wykonawca powinien dołączyć do protokołu odbioru dopuszczenia i atesty na 

wszelkie wbudowane materiały i urządzenia, 
 Wszelkie elementy instalacyjne wbudowane w instalację c.o. powinny mieć 

dopuszczenie na pracę przy temperaturze do +100C i ciśnienie robocze 1,0 MPa, 
 Woda do uzupełniania zładu powinna spełniać wymagania jakościowe zawarte w 

normie dotyczącej jakości wody dla instalacji grzewczych (PN-93/C-04607) oraz 
w instrukcji producenta kotłów, 

 Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać wymaganiom Ustawy z dnia 
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 

 Wszelkie zmiany w projekcie technicznym uzgodnić z autorem. 
 Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń, znaki towarowe, patenty, 

pochodzenie lub inne szczegółowe dane podano jako przykładowe, będące 
podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard 
techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza się rozwiązania równoważne 
opisywanym oraz użycie innych materiałów równoważnych, które odpowiadają 
standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają oraz 
spełniają wskazane parametry. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać 
atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do 
stosowania na terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie materiałów, 
urządzeń lub rozwiązań równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji 
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projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczeń konieczne jest uzyskanie 
akceptacji projektanta. 

             
 
 
                Projektant 
          mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz 
              upr. nr ZAP/0186/PWOS/08 
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1. Zakres robót 

Przedmiotem inwestycji jest Budowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej i Montaż 
Kotłów Gazowych 2x50kW  w istniejącym budynku wielorodzinnym w Mirosławcu 
Górnym przy ul. Lotnictwa Polskiego 3, dz. nr 50/46, obr. 0034 Mirosławiec. 

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno: 
 roboty demontażowe, 
 roboty montażowe, 
 prace wykończeniowe. 

2. Wykaz obiektów podlegających adaptacji, rozbiórce 

 brak obiektów podlegających rozbiórce, nie dotyczy. 

3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

 zagrożenie porażenia prądem przy obsłudze urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
 zagrożenie urazów chemicznych oczy i naskórka podczas stosowania środków 

chemicznych, 
 zagrożenie urazów mechanicznych podczas używania maszyn, urządzeń i narzędzi, 
 zagrożenie upadku z wysokości, 
 zagrożenie wejścia na teren budowy osób postronnych, 

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót  

 teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz 
odpowiednio oznakować,  

 należy udostępnić dogodny dojazd dla dostaw materiałów budowlanych, 
nawierzchnię drogi przeznaczonej do transportu materiałów budowlanych wykonać 
i utrzymywać w sposób umożliwiający sprawny ruch kołowy pojazdów 
zaopatrzenia budowy i pojazdów służb interwencyjnych, 

 skład materiałów budowlanych wykonać w miejscu oraz w sposób nie stwarzający 
zagrożenia dla ludzi i mienia; stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie; przy stosowaniu materiałów i wyrobów chemicznych 
należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta, 

5. Instruktaż pracowników 

 wszyscy pracownicy muszą posiadać udokumentowany fakt odbycia szkolenia 
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora, 

 pracownicy muszą być poinformowani o możliwych zagrożeniach i sposobie 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 pracownicy zostaną poinformowani o konieczności używania odzieży ochronnej, 
rękawic i kasków; zatrudnieni na budowie winni posiadać odzież, obuwie ochronne 
oraz powinni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt - kaski, okulary, maski (ciecie, 
wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniające, fartuchy (spawanie), rękawice, 
szelki, pasy bezpieczeństwa (prace na wysokościach), 

 nadzór przy wykonywaniu szczególnie niebezpiecznych prac montażowych 
powinien sprawować kierownik budowy, 

 roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi, 
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 obsługa maszyn o napędzie silnikowym oraz urządzeń elektrycznych winna być 
powierzona kwalifikowanym pracownikom, pracowników fizycznych należy 
poinstruować i przeszkolić o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach na stanowisku, 

 należy zapewnić pełną sprawność sprzętu dla wykonywania prac budowlanych, 
właściwe podłączenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, osłony 
przeciwwypadkowe, 

6. Nie przewiduje się przechowywania na budowie niebezpiecznych materiałów 
i substancji. 

    
   
  
                                                                               Projektant 
         mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz 
             upr. nr ZAP/0186/PWOS/08 

 
         

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 


